
LÄRARMATERIALMAGNET



TILL DIG SOM 
ÄR LÄRARE 

Detta är ett lärarmaterial som ska ge dig och din klass 
möjlighet att arbeta med föreställningen Magnet på olika 
sätt både före och efter visningstillfället.

Att prata om föreställningen och upplevelsen av dans kan berika 
och ge möjlighet till reaktion och utbyte av tankar. Nyfikenheten 
kring det som upplevs kan även ta plats i kroppen, då dans är en 
konstform som använder rörelsen som språk och kommunikation. 

Här får ni lite bakgrundsinformation om föreställningen och vad 
som har inspirerat koreografen Maria Ulriksson. Ni får även förslag 
på diskussionsfrågor som knyter an till föreställningen och 
upplevelsen i stort samt olika övningar och uppgifter att utföra 
tillsammans i klassen. 

I Prata Scenkonst, som delas ut i samband med föreställningen,  
hittar ni en samtalsmodell att inspireras av eller använda i samband 
med samtalet kring upplevelsen. Den finns även på vår hemsida: 
www.regionteatervast.se/laerarrum/prata-scenkonst/

Längst bak i detta lärarmaterial hittar ni en lista på alla som är 
och har varit involverade i Magnet. 

Se gärna detta lärarmaterial som en början på ett utforskande 
arbete om vad scenkonst kan vara. Var och en äger sin egen 
upplevelse och i det undersökande arbetet kan det alltid 
uppstå nya upptäckter. 

Vi ser fram emot att få träffa er! 

Monika Milocco
Konstnärlig chef dans, Regionteater Väst 

PS. ”Om du skulle göra en föreställning för Regionteater Väst, vad 
skulle den ha för tema?”. Hjälp oss att hitta intressanta ämnen 
för framtida produktioner. Ställ frågan till klassen, sammanställ 
svaren och mejla dessa till svar@regionteatervast.se. Tack!





När jag fick uppdraget att skapa en föreställning för åk 
7–9 stod det klart för mig väldigt tidigt att jag ville inklu-
dera målgruppen i hela arbetet, i alla delar av processen. 
Magnet skulle bli en föreställning av, med och för 
ungdomarna.

Jag gjorde intervjuer och studiebesök runt om i olika klasser. En 
referensgrupp i Mark blev min närmsta källa till information och 
kunskap. Vi träffades ofta, samtalade långa stunder, brainstormade 
idéer, spelade in ljud och provade rörelse tillsammans. De lärde 
mig hur de tänker och vad de tycker är viktigt. Att få bestämma 
själva. Att tas på allvar. Det är viktigt. 

Utöver detta ville jag att vi skulle lita på vår målgrupps konstnär-
skap. Jag ville anställa en ungdom till mitt team. Kunna ge möj-
ligheten till en tonåring att arbeta med dans på en professionell 
arbetsplats och samtidigt ge oss möjligheten att lära oss något 
under den processen. Dom tillför energi, nya idéer och uttryck. 

Jag presenterade alltså min idé och här står vi nu. Stolta för att 
vi valt att lita på våra ungdomar. Magnet står klar och turnerar i 
klassrum runt om i Västra Götalandsregionen. En stark duett som 
låter sig formas live av sin publik - för att det är viktigt att få be-
stämma själva. En också skör duett som vuxit fram i samråd med 
ungdomars hjärtefrågor och associationer - för att det är viktigt 
att tas på allvar. 

TANKAR OM 
PROCESSEN

Magnet är mitt sätt att möta de frågor jag upplever att jag ser när 
jag besöker och forskar i min målgrupps miljö. Jag har arbetat väl-
digt konkret med magnetism rent fysiskt. Utmanat mina dansare 
att låta deras kroppar transformeras till magneter, som påverkas av 
varandra och alla oss runt om. Och bakom våra kroppar står mina 
tankar kring de magneter vi har omkring oss i livet. Ledare som 
styr oss i samhället, hemma, i våra relationer. 

I mina besök på skolorna har jag fångat upp tankar kring grupp-
tryck, jag har tittat på hur grupper verkar se ut och fungera. Ung-
domarna har pratat om känslor och attraktion, men också om 
världen, politiken, religionen, de allra största frågorna. Min vilja 
har varit att jobba med dansen, rörelsen och min konst för att 
beröra dessa ämnen med kroppen. Att arbeta väldigt fysiskt för att 
det i sin tur ska ge tillräckligt med utrymme för ungdomarnas och 
publikens alldeles egna associationer och referenser. 

För mig personligen finns symboler för den lilla människan i det 
stora sammanhanget med. Magnetsplitter styrs, formas och om-
formas. Ramar blir länder som byggs ihop och bildar kontinenter. 
Dansarna är två men blir till en, och bjuder in publiken att vara 
med på resan. Vi är alla små, men behövs allihop för att bli stora. 
Tillsammans. 

Maria Ulriksson
Koreograf



”Vi är alla små, men 
  behövs allihop för 
  att bli stora. 
  Tillsammans.” 
      Maria Ulriksson
      Koreograf



Dans till musik är för mig som att sätta en kropp till en själ, som 
att man sätter formen och mönstret till musiken och får se hur den 
ser ut. Det är svårt att få en mer ärlig tolkning på sitt musikstycke 
än att få satt den i rörelse, då dansen inte säger något om hur 
bra eller dålig musiken uppfattas utan endast hur den får en att 
känna.

Jag har först nu börjat nosa på i vilken grad dansen kan påverka 
musiken och insett att det är en stor värld värd att utforska, vilket 
jag nog kommer göra i resten av mitt liv.

När jag tänker på Magnet tänker jag på hur vissa människor dras 
till andra människor och hur det känns som att det ibland inte 
finns någon bättre förklaring än att magneterna passar bra ihop. 
Det är intressant vart man dras till, vilka platser och vilka folk, 
eftersom den ena änden på magneten söker den andra lika mycket 
som den andra söker den ene.

Malte Rödström
Kompositör

ATT GÖRA MUSIK 
TILL DANS

Tidigt i skapandeprocessen efterlyste vi en 
musiker som tillsammans med Regionteater 
Västs kompositör Tomas Elfstadius skulle tonsätta 
delar av föreställningen. 

Bland ett gäng sökande från regionens alla 
hörn hittade vi Malte Rödström. Och det är 
vi väldigt tacksamma för. 

Malte kommer från Göteborg, är 17 år och pluggar 
just nu på Hulebäcksgymnasiet.

Malte Rödström och Tomas Elfstadius





MAGNETEN
Jobba två och två och börja med att en av er bestämmer två 
kroppsdelar som alltid ska sitta ihop, kroppsdelar som är  
magneter, t.ex. höger hand. Sen får den andra bestämma och ni 
byter kroppsdel. Rör er samtidigt runt i rummet och gärna till  
musik. Efter ett tag kan ni låta olika kroppsdelar sitta ihop – t.ex. 
en av er har magneten i höger armbåge och den andra i foten!
Efter att ha jobbat med att sitta ihop kan ni jobba med magnetens 
andra sida och arbeta med att det finns ett motstånd och luft 
emellan kroppsdelarna som gärna vill sitta ihop.

GRUPPMAGNETEN
Rör er i rummet och utforska olika tempon som man kan röra sig… 
snabbt, långsamt, springa etc. Efter att ha rört er i hela rummet så 
kan ni föreställa er att ni har en magnet i mitten av rummet som 
alla dras till. Utforska hur det är att röra sig i de olika tempona i 
mitten med magneten som drar er in mot mitten. Se om det går 
att röra sig på denna lilla ytan utan att röra på varandra. Vad 
händer då? Stanna samtidigt - utan att någon säger något. 

ATT PRATA OM DANS 
Det finns lika många sätt att se på en scenkonstföreställning som 
det finns människor i en publik. Ett samtal efter en föreställning 
kan bredda och fördjupa upplevelsen och det kan vara lättare att 
göra sin egen personliga tolkning. Utgå från att allt ni såg och 
upplevde är aktiva val från koreografen, scenografen och komposi-
tören. De har alla haft tankar varför de har gjort si eller så, men du 
som publik har ju en helt egen upplevelse som är bara din om vad 
det får för betydelse. På så vis blir dansföreställningen inte helt 
klar förrän den har mött sin publik och därför är allas upplevelse 
lika riktig och inget kan sägas vara mer ”rätt” än något annat. 

ÖVNINGAR



BESKRIV
Börja samtalet i det konkreta genom att bara benämna det ni 
faktiskt såg och hörde.Hur såg rummet ut? Vilka saker fanns där? 
Hur många personer fanns i rummet? Hur såg de ut? Uppmärksam-
ma till exempel likheter och skillnader mellan karaktärerna, deras 
kostymer, rörelsemönster etc. och om något förändrades under  
föreställningens gång. Vad hörde ni för ljud/musik? De små  
detaljerna kan ibland vara det mest intressanta. Det gäller att  
inte fastna i ”hur det verkligen var” utan att öppna för allas  
olika upplevelser. 

TOLKA
Som nästa steg funderar ni över varför något var på ett visst sätt 
och vad ni tycker att det har för betydelse i föreställningen.  
Varför tror ni att rummet såg ut som det gjorde? Vad hade de olika 
kostymerna för betydelse? Varför var musiken ibland i samklang 
med handlingen på scenen (i form av tempo, känsla) och varför 
kontrasterade den ibland? Fick du några associationer från ljud-
landskapet? Var öppen och försök fånga upp så många olika  
tolkningar som möjligt, det ger en både bredare och djupare  
upplevelse.

REFLEKTERA
Slutligen kan samtalet komma in på större frågor där det finns 
plats för lite friare associationer. Vilken känsla gav föreställningen 
er? Kunde ni relatera till någon av karaktärerna? Gav föreställning-
en några associationer till något i era egna liv eller i samhället i 
stort? Tankar kring längtan, förväntan, identitet och självständig-
het kan komma in här. 

EXEMPEL PÅ FRÅGOR SOM BERÖR 
FÖRESTÄLLNINGEN

•  På vilka sätt var ni delaktiga i föreställningen? Hur kändes 
det? Vilka tankar fick ni?

•  Hur rörde sig dansarna? Fanns det något som påverkade 
hur dansarna rörde sig? 

•  Hur upplevde ni ert klassrum?

•  Vilka känslor och tankar fick ni av musiken? 

•  Vilka känslor och tankar förknippar ni med ordet Magnet 
efter föreställningen? 

Ni kan även använda frågorna om ni vill att barnen och 
ungdomarna ska skriva eller rita sina tolkningar och upp-
levelser av föreställningen. Om ni vill skicka något till oss 
med så blir vi väldigt glada!





... vill vi tacka dig, både för att du såg föreställningen Magnet 
med din klass och för att du har tagit dig tid att läsa detta lärar-
material. Vår förhoppning har varit och är att scenkonst inte är 
något som stannar på scenen – det är något som kan ta plats i 
andra skolämnen och som kan fungera som en väg in i nya 
frågeställningar och tankar. 

Om du eller klassen har några tankar eller funderingar som ni 
vill dela med er av, är vi såklart hemskt nyfikna! 

Monika Milocco
Konstnärlig chef dans 
monika.milocco@regionteatervast.se

TILL SIST 

Helena Wilén
Dramapedagog 
helena.wilen@regionteatervast.se 
0736 45 74 81 

Kanske har du frågor som rör efterarbetet? Eller vill du bolla 
pedagogiska tankar? Då får du/ni gärna ta kontakt med oss på 
Regionteater Väst. 

Har ni barn med speciella behov som till exempel syntolkning, 
lättläst text eller liknande? Kontakta oss för kommunikation kring 
eventuella särskilda önskemål eller nödvändig förhandsinforma-
tion om föreställningen.



KOREOGRAFI, SCENOGRAFI & KOSTYMIDÉ Maria Ulriksson 
KOMPOSITÖR Tomas Elfstadius och Malte Rödström

PÅ SCEN 
Jessica Andrenacci
Jimmie Larsson

PRESS, WEBB & FORM Tina Axelsson 
FOTO Håkan Larsson 
LJUDTEKNIK Jonatan Bergman
TEKNIKER Helen Christensen och Mauritz de Vries
KOSTYMATELJÉ Johanna Ramsin 
REKVISITA Lena Sandgren och Martin Larsson
TEKNISK SAMORDNARE Lena Sandgren
PRODUCENT Cathrine Ericson
KONSTNÄRLIG CHEF Monika Milocco 
VD & ANSVARIG UTGIVARE Susanna Dahlberg

TACK TILL
Vår fantastiska referensklass åk 9 på Fritslaskolan.
Vår provpublik på Montessoriskolan, Erikslundskolan 
och Särlaskolan.
De klasser vi gjort studiebesök hos på Daltorpskolan, 
Bodaskolan och Montessoriskolan.

MAGNET


